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(Ki vo nat)
A dol go zat a za bo lai és szörcsei (Há rom -
szék me gye) job bá gyok, zsel lé rek és cse lé -
dek zen dü lé sé re vo nat ko zó sep si szent -
györ gyi le vél tá ri anya got mu tat be. 1802-
ben odá ig fo ko zó dott az el len tét SZÉP LA -
KI P. HOR VÁTH Far kas za bo lai föld bir -
to kos és a bir to kán dol go zók kö zött, hogy
a zen dü lés ben részt ve võ job bá gyo kat csak
a ha tár õr ség hez tar to zó há rom szá zad ka -
to na ki ve zény lé sé vel tud ták szét osz lat ni,
hogy a meg tá ma dott bir to ko so kat meg -
ment sék. A zen dü lés ben részt ve võk egyik
ré sze a meg tor lás elõl Mold vá ba me ne kült.

BBee vvee zzee ttõõ

Za bo la sok vo nat ko zás ban hí res te le pü lé -
se Há rom szék nek. E hely ség hez fû zõ dik jó né -
hány, a szé kely ség éle té ben fon tos ese mény.
1466. ja nu ár 20-án itt tar tot ták a szé ke lyek azon
ne ve ze tes gyû lé sü ket, ame lyen Má tyás ki rály
meg bí zá sá ból SZENTGYÖRGYI BAZINI Já nos
er dé lyi vaj da és szé kely is pán el nö költ, az zal a
cél lal, hogy a lá za dó szé ke lyek és ura ik kö zött
bé kes sé get te remt sen. Ek kor ha tá roz ták el, hogy
a szé kek ben szék bí rá kat ne vez nek ki, akik nek az
lesz a fel ada tuk, hogy a pa na szo sok sé rel me it ki -
vizs gál ják, meg fe le lõ idõ ben igaz, pár tat lan dön -
tést hoz za nak, s ez zel or vo sol ják a sok szor hosz  -
szú ide ig el hú zó dó pe res ügye ket. Csak ab ban az
eset ben kell jen Ud var hely re, vagy az er dé lyi vaj -
dá hoz fel leb bez ni ük a pa na szo sok nak, ha a szé ki
bí rák dön té sét nem tart ják igaz sá gos nak.

Ezen a gyû lé sen ar ról is ha tá roz tak, hogy
a szék bí rák hall gas sák meg a nép pa na sza it, ame -
lyek a fõ urak és más ha tal mas sá gok el len hang -
za nak el, s azt kö zöl jék a szé kely is pán nal is.
Amen  nyi ben a ha tal ma sok va ló ban igaz ság ta la -
nul bán tak a nép pel, s így el len sé ge i vé vál tak a
köz sza bad ság nak, fe jü ket ve szít sék, és va gyo -
nuk tól megfosztassanak1.

Za bo lán élt a MIKES-család egyik ága,
amely nek fi ai gyak ran ve ze tõ sze mé lyi sé gei vol -
tak a há rom szé ki, vagy er dé lyi fon to sabb ese mé -
nyek nek. A csa lád ból kü lön bö zõ idõ szak ok ban ki -
rály bí rók, ta nács urak, fõ is pán ok, fõ ka pi tány ok ke -
rül tek ki. 1629. feb ru ár 2-án Za bo lán MI KES
Zsig mond há zá nál APOR Láz ár nak IMECS Ju dit -
tal tar tott „fé nyes la ko dal mán” meg je lent Er dély
fe je del me, BETH LEN Gá bor és fe le sé ge, va la -
mint Er dély fõ ne mes ség ének dön tõ többsége2. A
za bo lai MI KES csa lád nál töl töt te gyer mek ko rá -
nak egyik ré szét MI KES Ke le men is édes any já -
val, TOR MA Évá val, hisz MI KES Pál a Ke le men
fia szü le té sé nek évé ben THÖ KÖLY me ne kült tá -
bo rá ban tar tóz ko dott, hogy az tán Fogaras vá rá ban
hal jon meg, ke gyet len kín zá sok között3. Bár a
MIKESek kö zül töb bek re is utal hat nánk, még a
ké sõb bi, 1848-as vi téz ka to nát, a szin tén MI KES
Ke le ment kell meg em lí te nünk, aki a 15. Má tyás-
hu szár ez red szer ve zõ je volt, s aki Szeben ost ro -
má nál esett el 1849. ja nu ár 21-én4.

A to váb bi ak ban az 1802. évi zen dü lést
mu tat juk be, ame lyet tu do má sunk sze rint ku ta tók
ed dig nem is mer tet tek, és nép raj zi gyûj tés bõl
sem is me re tes. Nem cé lunk az ese mény tá gabb
tör té ne ti ös  sze füg gé sek be il lesz té se (a na pó le o ni
há bo rúk ko rá nak a be mu ta tott hoz idõ ben kö ze li
ese mé nyé vel az el múlt évek ben vi dé künk rõl pl.
PÁL-ANTAL Sán dor és SZA BÓ Mik lós fog lal -
ko zott - l. a ma ros- és udvarhelyszéki sza ba dok
1809. évi en ge det len sé gi moz gal má ról je lent
meg egy-egy ta nul má nyuk). A sep si szent györ gyi
Ál la mi Le vél tár ban ta lál ha tó vo nat ko zó per irat -
ból ki de rül, hogy a za bo lai és szörcsei job bá -
gyok, va la mint az ud va ri cse lé dek 1802-ben ko -
ráb bi sé rel me ik, pa na sza ik mi att szem be sze gül -
tek SZÉP LA KI P. HOR VÁTH he lyi föld bir to -
kos sal, az ügy va ló sá gos zen dü lés sé te re bé lye se -
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dett, s csak gyors és el lent mon dást nem tû rõ in -
téz ke dé sek után tud ták el foj ta ni.

Az irat ból min den elõz ményt és kö rül -
ményt nem tud ha tunk meg, mert csu pán tö re dé -
ké ben is mer jük: a tör vény ha tó ság ok elé idé zet tek
kö zül a 20-tól a 33-ig ter je dõ sor szá mú ak ta nú -
val lo má sa it õriz te meg a meg cson kult jegy zõ -
könyv. Még is úgy vél jük, va la me lyest egy sé ges
ké pet tu dunk ki ala kí ta ni ezen es kü sze rint írás -
ban rög zí tett és má ig meg õr zött val lo má sok ból.
Egy ben be te kint he tünk a múlt szá zad ele ji há -
rom szé ki fa lu kö zös ség éle té be, az ak ko ri ese mé -
nyek be, a la ko sok gon dol ko dás mód já ba. A le he -
tõ sé gek sze rint nyel vi esz kö zök kel is meg pró bál -
juk ér zé kel tet ni ma gát a kort és a kö zös ség han -
gu la tát, be széd mód ját, vi sel ke dé sét.

EEllõõzz mméé nnyyeekk

A za bo lai és szörcsei job bá gyok és fõ urak
kö zöt ti el len té tek vis  sza me nõ en egé szen az 1400-
as évek kö ze pé ig is me re te sek, ami kor a há rom -
szé ki job bá gyok úri kas té lyok ége té sé be kezd tek.
Az ese mé nye ket kö ve tõ en hi á ba kö töt tek egyez -
sé get 1466-ban urak és szol gák, mert a job bágy a
ké sõb bi ek ben is szol ga és ki szol gál ta tott ma radt.

Idõ tel té vel ál lan dó an nö ve ke dett a job bá -
gyok szá ma. EGYED Ákos ku ta tá sa i ból tud hat juk,
hogy Za bo lán 1614-ben 89 job bágy és 18 zsel lér
élt, 1750-ben 86 job bágy és 15 zsel lér, 1848-ban
188 a job bá gyok szá ma és 19 a zsel lé re ké, va gyis
ek kor már eb ben a köz ség ben 207-en vol tak ál lan -
dó ki szol gál ta tot tai a bir to ko sok nak. 1802-ben az
1750-es és 1848-as ada tok alap ján mint egy 150-
160 job bág  gyal és zsel lér rel szá mol ha tunk.

Ha son ló arány ban tar tot ták nyil ván mind a
job bá gyo kat, mind a zsel lé re ket a köz vet len szom -
széd hely sé gek ben is. El sõ nek Szörcsét em lít jük,
mert HOR VÁTH Far kas bir to ka odá ig át nyúlt, s a
tár gya lás so rán gyak ran szól nak az it te ni la ko sok -
ról. Eb ben a hely ség ben 1848-ban 105 job bágy és
zsel lér volt. Kovásznán 1848-ban 150 job bágy és
85 zsel lér élt, va gyis ös  sze sen 235-en vol tak. Tá -
vo labb esik ugyan Za bo lá tól, még is meg em lít jük
Zágont, mi vel a tár gya lá son szó ba ke rül HOR -
VÁTH Far kas ot ta ni út ja is. Az 1848-as ada tok

sze rint a zágoni job bá gyok és zsel lé rek szá ma jó -
val meg ha lad ja a fen ti e két. Itt 461 job bágy és 104
zsel lér la kott, ös  sze sen 565-en voltak5.

Csu pán tá jé ko zó dá sul em lít jük meg a két
te le pü lés összlakoságát az 1860-as évek ben. Za -
bo lán 2157-en, Szörcsén 774-en laktak6. Má ra
va la me lyest nö ve ke dett a za bo lai la ko sok szá ma:
1977-ben 3505-re, 1992-ben 3555-re, a szörcsei -
e ké pe dig va la me lyest csök kent: 1977-ben 738-
ra, 1992-ben 624-re7.

A tár gyalt ese mé nyek ide jén a he lyi job -
bá gyok és az ud var cse léd jei már évek óta elé ge -
det le nek SZÉP LA KI P. HOR VÁTH Far kas za bo -
lai föld bir to kos in téz ke dé sei és tet tei mi att. A bé -
ké te le nek élé re állt, és a tü rel met len sé get szí tot ta
BOR SAI György és NAGY And rás. A jegy zõ -
könyv ben még egy har ma dik „lá zí tó” ne vét is le -
ír ták, de ki lét ét nem si ke rült meg ál la pí ta nunk.

A ta nú val lo más ok so rán gyak ran meg -
em lí tet ték NYER GES Jó zsef nek, ENYEDI
Anisnak, SZÉ KELY Pis tá nak és fe le sé gé nek ne -
vét, akik HOR VÁTH Far kas ke gyet len ke dé se i -
nek ko ráb bi ál do za tai. Ta núi és ré sze sei az ese -
mé nyek nek MIKÓ Zsig mond, DAROTZI és az
is ko la mes ter, BENE Sá mu el. 

A tár gya lás so rán ti zen négy ta nút hall -
gat tak ki. Ezek bõl a val lo má sok ból az de rül ki,
hogy a za bo lai job bá gyok és cse lé dek, a szörcsei
job bá gyok szin te va la men  nyi en részt vet tek a
zen dü lés ben.

AAzz eesseemméénnyyeekk sszzeerreeppllõõii

11.. SSZZÉÉPP LLAA KKII PP.. HHOORR VVÁÁTTHH FFaarr kkaass
A ti zen négy ta nú val lo más alap ján SZÉP -

LA KI P. HOR VÁTH Far kas za bo lai föld bir to kos
volt. Ve le kap cso lat ban szól nak a ta núk Szörcsérõl,
Kovásznáról, Be se nyõ rõl, Szentkatolnáról, Te lek-,
Zágon-, Uzon-, Bereck-, Pá ké ról.

A per irat ok ból az is ki de rül, hogy el sõ sor -
ban a zabolai és szörcsei job bá gyok és zsel lé rek, de
a szom szé dos föld bir to kos ok is, sõt ta ní tó, mol nár,
szin te min den ki ha rag szik HOR VÁTH Far kas ra.

A Te le ken la kó HOR VÁTH Láz ár, And -
rás és Fe renc egy ér tel mû en azt köz lik a ki vizs gá lás
ide jén, hogy Za bo lán a la ko sok mind el len sé gei:
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„tu dom, hogy Za bo lán két jo em be re is nintsen” –
ál lít ja az el sõ ta nú. HOR VÁTH And rás val lo má sa:
„Igen is es mé rem Mgs SZÉP LA KI P. HOR VÁTH
Far kas urat, tu dom bi zon  nyal hogy... in genere
mind haragossa [az egész köz ség], és kiván... bosz  -
szú ság gal il let ni”. HOR VÁTH Fe renc is azt köz li,
hogy „az egész Za bo la fal va haragosa”.8

A ki hall ga tott ta núk több sé ge ál ta lá ban el -
mon dot ta, hogy „rossz em ber” volt, de egy-egy
olyan tör té ne tet is el be szél tek, amely ke gyet len sé -
gét bi zo nyít ja. A köz ség rég óta sut tog HOR VÁTH
Far kas olyan tet te i rõl, ame lyek va ló di kis ki rály
vol tá ra, kor lát lan ha tal má ra vo nat koz nak. Egye sek
bi zo nyít ják, hogy ha rag já ban cse lé dei kö zül né há -
nyat ha lál ba ker ge tett, vagy job bik eset ben sú lyo -
san bán tal ma zott, egye sek re rá is lõtt, vagy fegy ve -
re se i vel õri zet be ve te tett szö ke vé nye ket.

Né hány val lo más te võ azon ban vé del mé be
ve szi. Az elõz mé nyek alap ján gya nú sak ezek a val -
lo má sok, s mint ha a jegy zõ könyv so ra i ból az is ki ol -
vas ha tó len ne, hogy a ta núk va la mely köz ben já rás ra
nyi lat koz tak ked ve zõ en HOR VÁTH Far kas ról.

A szörcsei DÓNÁTH Jó zsef val lo má sa
sze rint „Az igaz és szent ezen kér dés ben, hogy ha
a Mlgs Ex po nens urat kivanta bos  szan ta ni és in -
ge rel ni az em ber, ta lán a’ vi lá gon is nem volt jobb
ember”.9 HOR VÁTH And rás, aki elébb ha ra go -
sa it em lí tet te, egy újabb kér dés re fe lel te: „Min den
em be rek kel, tu dom, hogy baráttságoson kivánt
él ni, az igaz, hogy ha meg bos  szan tot ták, ma gát
csak nem igen hagy ta má sok tól motskoltatni”.10

To váb bi val lo más te võk bi zo nyít ják, hogy nem
ölt, nem tá ma dott, vagy vert meg sen kit, „sõtt
még igen ba rát sá gos jó szí vû em ber volt, a’ mig
fel nem bosszantották”.11 Má sok be csü le tes úri
em ber nek tar tot ták, sõt azt is el mon dot ták, hogy
„aki jól dol go zott, an nak ételt és [italt] adott”.12

A HOR VÁTH Far kas el len ki ala kult
gyû lö let fõ for rá sa az volt, hogy bi zo nyos mun -
kák el vég zé sét ked ve zõ idõ já rás ese tén, az egyez -
ség el le né re, erõ szak kal meg kö ve tel te, s olyan kor
a job bá gyok a sa ját föld jü kön nem tud tak dol goz -
ni. Ez bi zo nyos ér te lem ben azt is je len tet te, hogy
az évi mun ka ve szí tett ér té ké bõl, job bik eset ben,
vagy meg tör tén he tett, hogy az idõ ben el nem vég -
zett be ta ka rí tás ve szé lyez tet te az évi ter mést.

Ezért hang zott el olyan val lo más, hogy „Az [is]
igaz, hogy szor gos do log nak ide jén töb bet szol -
gál tat ta, a’ mint ak kor tartoztanak volna”.13

HOR VÁTH Far kas már ek kor be ve zet te a
mun ká ra ösz tön zõ bi zo nyos na pi fel ada tot. „Az el
mult nyá ron 1802-be az Ex po nens Mlgs Ur ma ga
a me zõ re ki sem ment, ha nem nap já ra nap szám ba
egy sze mély re négy kalongya ara tást kihagy-
ott”.14 A kovásznai il le tõ sé gû 61 éves MOL NÁR
Ist ván, aki 8 esz ten de ig a HOR VÁTH Far kas mal -
má ban volt mol nár, a ki e rõ sza kolt mun ká ról be -
szélt, majd így foly tat ta: „De asztán a’ Ma gok
Munkájokra botsátotta, és amig el nem vé gez ték
hét szám ba ne mes hajtotta”.15 A vé del me zé sé re
kö zölt in do kok to vább bõ vül tek az zal is, hogy ez
erõl te tett túlhajsza ide jén étel lel-ital lal pó tol ta a
job bá gyok mun ká já nak el ma ra dá sát. „Ollyan ter -
mé sze tû Joszágot má sok is bír nak, amillyen az
Ex po nens Mlgs Uré, ezek az Possessus urak so ha
nem szoktanak en ni és innya ad ni a’ job bá gyok -
nak, de az Ex po nens Mlgs ur ki vált nyá ri do log
ide jén bõven adott ételt és italt”.16 Tet tei el len sú -
lyo zá sa ként MOL NÁR Ist ván azt is kö zöl te, hogy
„a’ kösség kõzüll akár ki bé ment az Ud va rá ba
kér ni, on nét so ha ûressen ki nem jött”.17

Ezek azon ban csu pán egy-egy kis írt je -
len tet tek a tu laj don kép pe ni fáj dal mas se bek re.
HOR VÁTH Far kas sze szé lye i nek en ged ve hosz  -
szú idõn át gyó gyít ha tat lan és fe lejt he tet len vá gá -
so kat osz to ga tott job bá gyai kö ré ben.

Az egész kö zös ség kö zött, a szom szé dos
he lyi sé gek ben is, gyak ran be széd té ma volt, hogy
azon szol gá it, vagy job bá gya it, akik re va la mi ért
meg ha ra gu dott, élet ve szé lye sen meg se bez te, vagy
más mó don ker get te ha lál ba. Ha lá lo san meg  se be -
sí tet te NYER GES Jó zse fet, aki a „Mlgs Ex po nens
Ur ke ze mi att meg holt”.18 Majd a ki vizs gá lók
afe lõl ér dek lõd nek, hogy mi lyen kö rül mé nyek kö -
zött halt meg ENYED Anis és fõ ko csi sa, SZÉ -
KELY Pis ta fe le sé ge.

22.. NNYYEERR GGEESS JJóó zzsseeff
A per irat ok ból ki ol vas ha tó, hogy HOR -

VÁTH Far kas nyolc év vel ko ráb ban oly sú lyo -
san bán tal maz ta az ak kor még if jú NYER GES
Jó zse fet, hogy sé rü lé sé be be le halt.
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A ta nú val lo más ok egyik ré sze, bi zo nyá ra
gon dos elõ ké szí tés ered mé nye ként, el te rel ni igyek -
szik a fi gyel met az igaz ság ról, és NYER GES Jó -
zsef ha lá la okát más kö rül mé nyek kel pró bál ja ma -
gya ráz ni.

A ki vizs gá lók kal kö zöl ték, „hogy az Ex -
po nens Mlgs ur meg ver te” NYER GES
Józsefet,19 sõt MOL NÁR Ist ván így val lott: „Tu -
dom, hogy az Utrizált NYER GES Josit ma gá nál
tar tot ta a’ Mlgs Ex po nens ur es ezen gyer mek fe -
jén tsinált Se bet mag[am] lát tam, mi vel a’ mint
fellyebbis még az Ex po nens Mlgs ur ud va ra alatt
lé võ [Mal]mában Mol nár vol tam a hovais a gyer -
mek NYER GES Josi gyak ran jö vö ge tett, ‘s néz te
a fe jén lé võ sebet”.20 Val lo má sá nak to váb bi ré -
szé ben ha lá lá nak oko zó ját a se bet ke ze lõ „fel cser -
ben” ke re si, ugyan is azt bi zo nyít ja, hogy a seb
már gyógy ul ni kez dett, de azt nem tud hat ja, ho -
gyan gyó gyí tot ták, ugyan is ke ze lés köz ben for -
dult ha lál ba be teg sé ge: „nem tu dom mitsoda nevü
feltser kezdé gyogyitani de a’ meg ütés után há -
rom, vagy negy Hol nap ra meg is hala”.21

Köz ben azt is el mon dot ták a ta núk, hogy a
seb oko zó ja nem is HOR VÁTH Far kas volt, ha -
nem ko ráb bi víz beesés kor ütöt te kõ be fe jét, mi vel
meg ré sze ge dett. „Ez elõtt egy né hány esz ten dõk kel
/:lehet mint egy hét vagy Nyoltz esztendeje:/ ide
Kovásznára ugyan a’ Mlgs Ex po nens ur ide va ló
Mal má ba, a’ hol ak kor la kott egy Var ga Ist ván
nevü Mol nár ja, jöve va la mi Ma lom vasok meg
igazittásáért, és itt erõssen meg itasodván, a’ mi kor
Ha za fe lé Za bo lá ra kez dett vol na men ni a RÁ KO SI
And rás ka pu já nál le võ ma gos Pallon egy em bert a
há tá ra fel vevén az zal együtt miko a’ pallon men ne
ke resz tül, be lé esék a’ pallorol a’ há tán vitt em ber -
rel edgyütt, a’ fe jét bé tör te, és az ol da lát is erõssen
meg ütöt te a’ kö vek be. Ugy tu dom ha za me ne te le
után ke vés idõ vel Ágy ba esõ be teg lé ve és ezen
üté sek tõl ka pott nya va lyá ba és vagy egyébb más
fé le nya va lyá ba meg hala”.22 Ha pe dig ez nem
vol na ki elé gí tõ bi zo nyí ték NYER GES Jó zsef ha lá -
lá nak oká ról, ak kor egy má sik val lo más ból töb bet
is meg tud ha tunk, a 48 éves VAR GA Já nos köz lé -
sé bõl. Õ HOR VÁTH Far kas nak kovásznai mal má -
ban „ha tod fél esz ten de ig mol nár ja” volt. Sze rin te
NYER GES Jó zsef eb ben a ma lom ban a ma lom kö -

ve ket néz te meg, s a Za bo lá ról ho zott „Ma lom va -
sak”-at a ko vács hoz vit te, ahol „na gyon meg ré sze -
ge dett”, s a pal ló nál „csiz ma dia BIKFALVI Sá mu -
elt, kit a’ nagy nyavallya a föld höz le vert volt”, há -
tá ra vet te, és a pal lón ha lad va a víz ben lé võ kö vek -
re esett. Ezt a ta nú sze mé vel lát ta. Majd a vér zõ seb
kö rül a ha ját le be ret vál ta, s fe le sé ge „szappanyos
pá lin ká val meg mosá”. De az elõb bi val lo más tól
el té rõ en azt kö zöl te, hogy ha lá lát nem a víz beesés
okoz ta, ha nem a fen ti ese mé nyek után „az egész
csa lád hagymászba fekütt – én, és az utrizált
NYER GES Ist ván [Jozsi] be le esénk – En ge met
Kézdi-Vásárhelyre a feltserhez vittenek, és ak kor
az utrizált NYER GES Ist vánt [Jó zsit] a Mlgs Ex -
po nens ur a’ fe le sé gét is erõl tet te, hogy vin nék bé
hogy vág ná nak raj ta eret”.23 Így a val lo má sok ból
nem de rült ki NYER GES Jó zsef ha lá lá nak egy ér -
tel mû oka.

Azt azon ban el mon dot ták, hogy az úr a
ha ta lom tu da tá ban ma ga ítél ke zett és bün te tett.
NYER GES Jó zsef mag tá ma dá sá ról és ha lá lá ról
ilyen vé le mény is el hang zott: „Er re tu dom azt
mon da ni köz hír bõl, hogy az utrizált NYER GES
Jó si nak Fe jé be vág ta vol na Sorkantyuját, és azu -
tán há rom hét mulva megis halt”.24

Anél kül, hogy a ta núk bõ veb ben ki tér tek
vol na val lo má sa ik ban, mi tör tént a NYER GES
csa lád dal, MOL NÁR Ist ván azt mon dot ta, hogy
test vér ét, „NYER GES Ferentzetis hal lot tam, hogy
el szö kött, és Bu ka rest be ment egy Bojárral”.25

33.. EENNYYEEDDII AAnniiss
Az zal is gya nú sí tot ták HOR VÁTH Far -

kast, hogy õ okoz ta vol na ENYEDI Anisnak ha -
lá lát. Le het, hogy a jegy zõ könyv hi ány zó ré szé -
ben bõ veb ben is ki tér tek ha lá la kö rül mé nye i re, a
meg ma radt irat ban azon ban elég gé ho má lyos
mind az, amit ró la föl je gyez tek. „ENYEDI An -
nist a’ kit Groff MI KES Sigmond ur eõ nagy sá ga
nem tu dom hon nan ho zott bé Za bo lá ra
Szolgálojának az Ex po nens Mlgs ur udvarábanis
lak ék, és az õ szur kos, pisz kos sá gá ért ma gam is
tsufoltam Motskos Persinek, s tu dom, hogy az
udvarbol elis tsapták; ezen, és a’ NÉ MET
Léányokon kivül más idegeny hely rõl va ló, aki
nem Há rom Székrõl valo fej ér tseléd még lett
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vol na nem tudok”.26 Ró la ter jedt el az a hír,
hogy „HOR VÁTH Far kas ke ze mi att meg holt”,
de a ta núk nem bi zo nyí tot ták.

44.. SSZZÉÉ KKEELLYY PPiiss ttaa ffee llee sséé ggee
HOR VÁTH Far kas ne vé hez kap cso ló dik

SZÉ KELY Pis ta fe le sé gé nek ha lá la is. SZÉ -
KELY And rás, BEDÕHÁZI Jó zsef job bá gya így
val lott: „Pis ta, a’ Kotsis ez az en Test vé rem e’ fõ
kotsissa volt a’ Mgls Ex po nens urnak, és ugyan
ott az Ud var ban megis házasitták, õ on nét el
szök vén, a‘ fe le sé ge ott mar adott; de ugyan tsak
az Mlgs Ex po nens ur Fegy ve res em be rek kel
megint viszsza vi tet te –keves idõt ott lak ván fe le -
sé ges tõl edgyütt megint el szökének a fe le sé ge az
én Há zam hoz Pá ké ba, Pis ta pe dig Szebenbe
ment. Egy ke vés idõ mulva a’ Mlgs Ex po nens ur
min den por té ká i val edgyütt a’ Pis ta fe le sé gét Za -
bo lá ra viteté, a’ mint hal lot tam az után megint el
szö kött, és ment Uzonba BARTOK Josefné
Aszszonyhoz, s itt la pos ban elegyetvén ma gát
meg Sugaritottak vol na, de hol és hogy holt meg
az ap ja házánál-é vagy egye bütt, mond hogy nem
sok gon dom lé vén az után reá, nem tudom”.27

ÉÉggee ttéé sseekk

A HOR VÁTH Far kas hoz va ló tûr he tet -
len vi szony bi zo nyí té kai az ége té sek is. Ha kör -
nye ze te nyíl tan nem tud ta vis  sza fi zet ni mind azt,
amit tett, egye sek nem bi zo nyít ha tó, de sú lyos
ká ro kat oko zó esz kö zök höz fo lya mod tak. „Elé -
get tését ket íz ben tu dom, egy szer a’ Meny kõ ál -
tal masszor amint a’ gyanu volt a Szakatsa
altal”.28 HOR VÁTH Láz ár azt kö zöl te, hogy
„most két esz ten de je lészen ta lán an nak is, hogy
az Istáloját fel égeték Lo vai, Hám jai ben
égének”.29 S hogy egy kö zös ség kö ré ben meny  -
nyi re el mé lyül he tett az éven kén ti gyü lem lõ gyû -
lö let, an nak a leg meg gyõ zõbb bi zo nyí té ka, hogy
olyan kor nem si et sen ki HOR VÁTH Far kas se -
gít sé gé re, ami kor csak a fa lu tá mo ga tá sá val le -
het ne ér té ke ket men te ni. Rég óta er köl csi kö te les -
sé gé nek tar tot ta min den ki, ha va la mi lyen ok mi -
att tûz ütött ki va la mely hely ség ben, azon nal az
egész kö zös ség ol tá sá ra si e tett. Nem így tör tént

Za bo lán, ami kor a HOR VÁTH Far kas is tál ló ja
égett. „A za bo lai la ko sok ad dig tûzoltani nem
men tek, amig edgy Tiszt oda nem érkezett”.30

El égett ko csi ja, sõt asz tag ja is. Egyik eset ben ko -
csi sát, más kor sza ká csát vá dol ják az ége té sért, de
tel jes bi zony ság gal nem de rült ki, ki volt a tet tes.

AA zzaa bboo llaa ii aakk zzeenn ddüü lléé ssee

Ta lán nem vé let le nül ke ring tek a hí rek
HOR VÁTH Far kas gyil kos sá ga i ról. Az ilyen jel -
le gû tet tek rõl ki sebb kö zös sé gek ben, az eset le ges
meg tor lá sok tól fél ve, vaj mi ke ve set, s csak sut -
tog va mer tek be szél ni. Az es kü alat ti ta nú val lo -
más ok ide jén is el hall gat ták, vagy csak rö vid, ho -
má lyos uta lá so kat kö zöl tek ró la. Ezek a sut to gá -
sok évek tel té vel is mé tel ten fel szín re ke rül tek, s
ami kor az elé ge det len ség fo ko zó dott, a na pi ese -
mé nyek bí rá la tá nak ezek is ré szét ké pez ték.

A tu laj don kép pe ni zen dü lés el sõ hul lá ma
a za bo lai tanító ne vé hez kap cso ló dik.

BENE Sá mu el már évek óza Za bo lán ta -
ní tott. Kez det ben a za bo lai „Re for má tus Eclésia”
nem akar ta be fo gad ni, s ek kor HOR VÁTH Far -
kas járt köz be az egy há zi elöl já rók nál, hogy meg -
kap has sa az is ko la mes te ri ál lást, sõt há zá nál „sok
ide ig sza bad asz talt” is adott. Tet té ért há lát várt a
ta ní tó tól. Idõ tel té vel azon ban BENE Sá mu el ar -
ról gyõ zõ dött meg, hogy jó te võ je el len sé ge a fa -
lu  kö zös ség nek, el sõ sor ban a job bá gyok nak,
akik nek pa na sza év rõl év re sza po ro dik, ezért nem
tar tott ki ura mel lett, ha nem a fa lu la kó it tá mo gat -
ta, s pa na sza i kat írás ban is kö zöl te HOR VÁTH
Far kas sal. Ha rag ját ezen irat vál tot ta ki. A ször -
csei DÓNÁTH Jó zsef nek pa na szol ta: „nézd, Ba -
rá tom, hogy be szél ve lem edgy os ko la Mes ter...
be háládatlan”.31 Et tõl kez dõ dõ en HOR VÁTH
Far kas ke res te az al kal mat a ta ní tó meg alá zá sá ra.
A val lo má sok ból nem de rül ki, mi volt a köz vet -
len ki vál tó ja HOR VÁTH Far kas tá ma dá sá nak, de
azt töb ben is el mon dot ták, hogy CLANDI had -
nag  gyal „a Mes ter Há zá ra ment vol na”, ami ért
„CLANDI Had nagy Urat arestomba is tették”.32

BENE Sá mu el is ko la mes ter meg tá ma dá -
sá ért a za bo lai Re for má tus Ek lé zsia gyû lést tar tott,
amely re a tá ma dó HOR VÁTH Far kast is meg hív -
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ták. A fa lu la kói fegy ver rel vár ták a min dig fegy -
ver rel já ró HOR VÁTH Far kast. Egyik ta nú val lot -
ta: „Azt is hal lot tam, hogy a’ Za bo lai Reformatus
Ecclesianak gyû lé se egy al kal ma tos ság gal azert
volt, hogy HU SZÁR Had nagy CLANDI Urral az
Ex po nens Mlgs ur a’ Mes ter Há zá ra ment vol -
na”.33Mind ezt a nyújtódi DONÁTH Fe renc az zal
egé szí tet te ki: „Ezt is a Za bo la i ak tól hal lot tam ne -
ve ze te sen KOZ MA Samueltõl [...], ek kor az oda
gyûlt em be rek, és Aszszonyok közülis so kan
voltanak fegy ve re sen, és ha az Ex po nens Mlgs Ur
CLANDI Lo vas Had nag  gyal a’ filegoriába nem
szaladott vol na, meg öl ték volna”.34

A meg sér tett em be rek va ló ság gal fel lá -
zad tak a tá ma dó úr el len, s ar ra biz tat ták egy -
mást, hogy HOR VÁTH Far kas ud va rá ban foly -
tas sák ül dö zé sü ket, „s még aztis beszéllették az
em be rek nek – jer tek men jünk az illyen terentet-
tének az ud va rá ba, és ha szé pen nem adgya meg
ma gát ver jük fõ[be]”.35 Ilyen kö rül mé nyek kö -
zött HOR VÁTH Far kas fegy ve rét hasz nál ta:
egy részt „el szaladott ugy lõ dö zött viszsza”,
más   részt el me ne kü lé se után „lõtt osztán ki, és ér -
te egy Aszszonynak a’ Tsizmája sarkát”.36

Ál lan dó vi szály volt HOR VÁTH Far kas
és köz vet len szom széd ja, DAROTZI úr kö zött is.
HOR VÁTH Far kas ha tal má nak tu da tá ban fegy -
ve ré vel igye ke zett meg fé lem lí te ni kör nye ze tét.
Volt olyan val lo más te võ, aki el mon dot ta, hogy
szom széd já val, DAROTZI Urral „edgyik má sik -
ra lõ döz tek volna”.37 Megszököt ko csi sát is
fegy ver rel vi tet te vis  sza ud va rá ba.

Mind ezek azt ered mé nyez ték, hogy HOR -
VÁTH Far kas ra is rá lõt tek: „Mi kor az Ur [...] Szék -
re mentis ugy lõttenek az Ár nyék Szék [hi ány zik],
hogy most is láttzik az On hellye az oldalán”.38

A fen ti ek is bi zony sá gok ar ra, hogy
HOR VÁTH Far kas és job bá gyai kö zöt ti el len tét
el ve ze tett odá ig, hogy már fegy ve res tá ma dá sok -
ra is sor ke rült. Ami kor pe dig to vább ra is fegy ver -
rel fe nye ge tõ zött az úr, a ta ní tó is fegy ver rel vá la -
szolt: „Ma gá tól a Mes ter tõl hal lot tam mon da ni a
szék Há zá nál – kö zöl te a nyújtódi DÓNÁTH Fe -
renc –, hogy né kem is van pus kám ha HOR -
VÁTH nak van, meg izenem neki”.39 Sõt el ter -
jedt a köz ség ben és kör nyé kén, hogy ma ga a ta ní -

tó biz ta tott HOR VÁTH Far kas le lö vé sé re: „azt is
köz hír bõl hallám, hogy za bo lai Re for má tus Mes -
ter beszéllette szer te-széj jel, hogy aki az Mlgs Ex -
po nens urat meg lö vi sem mi ba ja éret te nem
lészen, sõtt még het ven fo rin tot adnak.”40

A job bá gyok, cselédek is ke res ték a le he -
tõ sé get, hogy ko ráb bi és ak ko ri tet te i ért uruk kal
le szá mol ja nak. An nak el le né re, hogy min den ki
elõtt is me re tes volt az úr ha tal ma, hogy tud ták,
to váb bi élet mód juk, min den na pi mun ká juk, ál ta -
lá ban meg él he té sük tõ le függ, hogy a ha ta lom is
tá mo gat ja, hogy fegy ve re van, s ha szük ség, a ka -
to nák is se gít sé gé re si et nek, még is vál lal ták a
szem be sze gü lést s a ve le já ró kö vet kez mé nye ket.

A za bo lai cse lé dek a pa ran cso kat nem tel -
je sí tet ték. Amíg HOR VÁTH Far kas Szörcsén tar -
tóz ko dott, ad dig ott ho ná ban fe le sé ge el len for dul -
tak. Uta sí tá sa it el hall gat ták, ki ne vet ték, ta lán va la -
mi lyen for má ban bán tal maz ták is. A te le ki HOR -
VÁTH And rás val lo má sá ban ki tért a cse lé dek el -
len sze gü lé sé re: „A Za bo lai szolgálo em be rei mind
szofogadatlanok; mi vel a töb bi ek kö zött az el mult
esz ten dõ ben [1802] az Ex po nens Mlgs Ur Ször -
tsé rõl ha za jö vet a’ Mlgs Aszszony pa nasz ko dott
a’ Mlgs Ex po nens urnak, hogy so ha töb bet egye -
dül ide ha za nem ma rad na; mert se ben lé võ Tse -
lédek, se a’ szolgálo em be rek szovát nem fo gad ták,
még rutul bán ta nak; mell yen az Ex po nens Mlgs ur
meg ha ra gud ván meg akar ta ve ret ni õkett”.41

Ezt sú lyo sabb tá ma dás is kö vet te: „a fe -
le sé gét DATZO Ro zá li át, TURI Ist ván Ur amed -
dig oda hor doz ta Pá vá ra vagy Zágonba az Ex po -
nens Mlgs urat, ad dig TURI Istvánné Szök tet te
DAROTZIhoz [ré gi ha ra go sá hoz], és innet ment
Groff MI KES Sigmond Ur ud va rá ba – onnat a
test vé re, aki a ve res csákos Hu szá rok nál ka dét
vit te ha za Szent Györre”.42

Az elé ge det len és az ese mé nyek kel sod ró -
dó tö meg nem gon dolt a kö vet kez mé nyek re. Ami -
kor azon ban em lé kez ni kez det tek ar ra, hogy ko ráb -
ban né há nyan éle tük kel fi zet tek, ami kor HOR -
VÁTH Far kas nak nem en ge del mes ked tek, s ami -
kor ed di gi vi szo nyát is számbavették a job bágy -
ság hoz, zsel lé rek hez, ak kor úgy dön töt tek, hogy
el hagy ják ud va rát. Egye dü li meg ol dás nak a más
vi dék re köl tö zést te kin tet ték. S mint év szá zad ok -
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kal ko ráb ban is, hol a szá raz ság, hol az ide gen hó -
dí tás, a ha tár õr ség szer ve zé se, hol ura ik ül dö zé se,
né ha ki sebb vét sé gek mi att is a Szé kely föld rõl
gyak ran ke res tek ol tal mat a me ne kü lõk Mold vá -
ban, most is az ud var em be rei és má sok ös  sze cso -
ma gol tak, és el hagy ták szü lõ föld jü ket. A ta núk el -
mon dot ták, hogy az el múlt esz ten dõ ben Mold vá ba
szök tek a SZA BÓ gyer me kei is, sõt ko ráb ban má -
sok is, „ugy mint a’ DONÁTHNÉ”. A val lo má -
sok ból úgy tû nik, hogy a za bo lai me ne kü lõk út ja is
fo lya ma to san ve ze tett Mold vá ba. HOR VÁTH Fe -
renc Te le ken la kó ta nú kö zöl te: „Tu[dom] pe dig -
len azt, hogy Groff MI KES Sigmond eö Nagy sá ga,
BÜDÖSKUTI és DAROTZI urak [...] az elõtt,
hogy a’ Mlgs Ex po nens ur em be rei elszöktenek a
szom széd Mold vá ba, szök tek el Emberei”.43

Mi vel az el len szenv HOR VÁTH Far kas
iránt ezen ese mény foly tán is fo ko zó dott, a baj ba
ju tott föld bir to kost lát va bi zo nyá ra még örül tek
is a za bo la i ak an nak, hogy az ud var ki ürült. Mert
el hagy ták a za bo lai ura dal mat azok is, akik nem
Mold vá ba me ne kül tek. A kör nyé ken ma radt pél -
dá ul a sza kács né és egyik szol gá ló is – aho gyan
az a ta nú val lo más ok ból ki de rül.

A te le ki HOR VÁTH And rás hal lot ta, hogy
mi kor „Ex po nens ur szol gá ló em be rei Mold vá ba
[szök]tenek, nagy öröm volt Za bo la faluban”.44

Ek kor HOR VÁTH Far kas Szentkatolnára
me ne kült, így éle tét meg tud ta men te ni.

„„SSzzöörrttsséénn aabb bbaa aazz iiddõõ ttáájj bbaa 
aa’’ jjoobb bbáá ggyyookk ffeell lláázzaaddáánnaakk”” 

Ilyen elõz mé nyek után an  nyi ra el mé lyült
a gyû lö let a job bá gyok és HOR VÁTH Far kas
kö zött, hogy csak egy újabb szik ra kel lett a tü rel -
met len ség láng ja lob ba ná sá nak. A val lo má sok -
ból úgy tû nik, va la mely a szol gá lat té tel lel kap -
cso la tos uta sí tás ma gya rá za ta ve ze tett ál ta lá nos
en ge det len ség hez, sõt tá ma dó szán dék ki ala ku lá -
sá hoz. DÓNÁTH Jó zsef val lo má sa: „Az elmult
esz ten dõ ben [1802] itt mind Szörtsén [...] fel
lázattanak volt job bá gyok /:Besenyõben GYÁR -
FÁS Károlly Ur altal edgy Circularisnak mely a’
Sellérek [hi ány zik] szollott roszszul valo mag-
yarázásábol, a’ [hon]nét ide is meg jövén a

hír”.45 To váb bi val lo más sze rint a zen dü lés oka
a na pi mun ká la tok sza po rí tá sá ban ke re sen dõ: „az
el mult esz ten dõ ben Szörtsén a’ szol gá la tért fel
lázadtanak vala”.46 TURI Lász lót szi go rúb ban is
bün tet ni szán dé koz tak, de más fõ urak ra is ki ter -
jesz tet ték vol na tá ma dá su kat. TURI Lász ló urat
„ha itt kap ták vol na meg ûtték vol na, s inne akar -
tak in dul ni más Possessor urakra”.47

A ta nú val lo más ok ból a fel ke lés köz vet -
len ki vál tó oká ról és le fo lyá sá ról vaj mi ke ve set
tud ha tunk meg, hisz csu pán egy-egy ese ményt
rög zí tett a jegy zõ könyv ve ze tõ je. Az egyik ki -
emel ke dõ moz za nat: a lá za dó job bá gyok a
Szörcse ha tá rá ban lé võ Borszafalva ne vû ré szen
gyûl tek ös  sze az elé ge det len ség foly ta tá sa ként.
Tu laj don kép pen ek kor bon ta ko zik moz gal muk
olyan ná, hogy már sem mi le he tõ ség nem mu tat -
ko zik az em be rek le csil la pí tá sá ra. Az itt ös  sze -
gyûl tek elõ ször HOR VÁTH Far kast akar ták fe le -
lõs ség re von ni, és a nép íté lõ szé ke elé ál lí ta ni.
Ezért „ha lál ra keresik”.48 De a fel fo ko zott, tü rel -
met len han gu lat ban nem csak õt szán dé koz tak
meg bün tet ni, ha nem „még a’ Szörtsei urakot
megis akar ják verni”.49

Nem tud hat juk, mit tar tal ma zott a gyors
elé ge det len sé get ki vál tó „circularis”, de lát va a
zen dü lést, „kéntelenitettek Tisz tünk a circularis
jár ta tá sát meg tilta[sa]”.50

S ami kor már sem mi lyen esz köz zel nem
si ke rült a ren det hely re ál lí ta ni, HOR VÁTH Far -
kas a ka to nák se gít sé gét kér te: „ide hoz zánk
Szörtsére a’ fel ládzadott job bá gyok nak le
tsendesitesékre két Kom pá nia ka to nát kül de ni” –
szorgalmazta.51 A kö vet ke zõ ta nú en nél több ka -
to na hí vá sá ról tud: „Tsak ha mar já ban a’ Székelly
Gya log Re gi ment bõl há rom compánia ka to nát
vittenek reájok, ‘s az zal tsendesitettékk”.52

A lá za dó job bá gyok le ve ré se kor tes ti fe -
nyí tést is al kal maz tak, hisz a léc fal vi BITAI Zsig  -
mond azt vall ja, hogy „azt tu dom itt Ször tsén ab -
ba az idö táj ba a’ job bá gyok fel lázadának, ki ket
is Ka to na erõ és a [hi ány zik] okai voltanak ezen
lá za dás nak a’ pált[za] tsendesitette le”.53

E zûr za va ros na pok ban mind HOR VÁTH
Far kas, mind fe le sé ge új ból elmenekült Za bo lá ról.
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A jegy zõ könyv bõl nem tud hat juk meg,
mit tör tént a szörcsei job bá gyok kal. Mi vel a ko -
ráb bi Mold vá ba me ne kü lés sel együtt em lí ti
egyik ta nú a szörcseiek zen dü lé sét is, jog gal gon -
dol hat juk: kö zü lük is so kan ván dor bo tot vet tek
ke zük be a ke le ti ha tá ron át ve ze tõ út ra.

AA zzeenn ddüü llééss llee vvee rréé ssee uuttáánn

A za bo lai és szörcsei job bá gyok, zsel lé -
rek 1802-es zen dü lé se a fen ti ek kel tu laj don kép -
pen le zá rult. Egy év el tel té vel a ki hall ga tá sok so -
rán a ta núk több ré gi fáj dal mat, pa naszt el mon -
dot tak, s vé le ményt nyil vá ní tot tak azok ról is,
aki ket az el len ál lás fõ biz ta tó i nak tar tot tak. De
azt is szá mí tás ba kell ven nünk, hogy az elé ge det -
le nek meg bün te té se  után né hány ta nú nak ked ve -
zõ hely ze tet te remt he tett a ve ze tõk hi bá i nak fel -
so ro lá sa és el túl zá sa, a ha tal ma sok tet te i nek el -
hall ga tá sa. Fel té te lez het jük is mé tel ten, hogy elõ -
ké szí tett val lo má sok is el hang zot tak.

Gyak ran em le get ték BOR SAI Györ gyöt,
mint lá zí tót, s ré geb bi ál lí tó la gos hi bá i ért is el ma -
rasz tal ták. Egyik vád el le ne, hogy „fel ver te SOS
György há zát, sõt BÕJTE An na is azt vall ja: Te -
le ken „há za mat felveré a’ Tö rök há bo rú al kal ma -
tos sá gá val”, va gyis 1788-1790 kö zöt ti évek  ben,  s
az el zá rás ból 500 fo rint ke zes ség gel vál tot ták ki.
Má sik ta nú „edgy rosz Carakterü em ber”-nek
nevezi.54 Egyik in do ka az, hogy fia „ez elõtt mint
egy esz ten dõ vel TA MÁS FAL VI TU SA Josefnek
két Lovaitt el lop ta, mell yen rajtais ér ték, és még -
is tud va illyen malitiozus fi at ma gá val tartya”.55

To váb bá DÓNÁTH Jó zsef azt is köz li, hogy
KOSZ TI And rás pa na szol ta: „amint az uton men -
nek a fa lu kö zött min de nütt ve lem jöve azt
mondgya: Teg nap Za bo lá ra hívának fe lel ni, ‘s
BOR SAI György ‘s má sok ugy annyi ra foggat-
tanak, és ollyan dol gok nak mon dá sok ra kén-
szerittenek /:nevezetesen edgy gyer mek nek ha lá -
lát, hogy lát tam vol na a’ Mlgs ur ke ze által:/ hogy
én Sirva jöt tem ki a’ házból”.56

BOR SAI György tá mo ga tói vol tak a lá -
za dás szí tá sá ban [ol vas ha tat lan] és NAGY And -
rás is. HOR VÁTH And rás „ke rin gõk nek ré sze -
ge sek nek és szavokat bé nem ve he tõ em be rek -

nek len ni” tart ja õket. HOR VÁTH Fe renc is ha -
son ló an nyi lat ko zik: „Az Ultrizáltak kö zül
NAGY And rást jol es mé rem mi vel egy al kal -
ma tos ság gal TURI Ist ván Urnál Ta más fal ván
bál lé vén, a’ hol õtett is mint Asz tal Ina si szol -
gá la tot te võt lát tam ide s to va jár ni; azon éj sza -
ka elis lopá a fennebbirt Tisz telt TURI Ist ván
urnak edgy pár /:akkor Za bo lá ban viselt:/ jó
csiz má ját, mellyet az után elis vi selt. Emel lett
olly iszá kos, hogy edgy Fertáj Pá lin ká val akár
mi re le het ven ni, igy BOR SAI György is edgy
korhel, ré sze ges ember”.57 Vá dol ják BENE Sá -
mu el is ko la mes tert is: „mi dõn ven né ész re,
hogy az Eclesia bé li em be rek kö zött betsüli vol -
na, nem kez dett a’ gyer me kek tanitására bé jár -
ni, és a Mlgs Ex po nens Urat Mindennül meg
betsülni”.58 Az ügy ben ho zott íté le te ket nem is -
mer jük.

*

A zen dü lést le ver ték, a lá za dók egyik ré -
sze Mold vá ba me ne kült, az itt hon mar adot tak
hely ze te to vább ra sem ja vult. Ezért is mé tel ten
pró bál tak a za bo la i ak szem be for dul ni uruk kal a
kí nál ko zó le he tõ sé gek ki hasz ná lá sá val. DÓ -
NÁTH Jó zsef így nyi lat ko zott: „az alatt amig ott
be szél get tünk vol na ezen dologróól az Mlgs Ex -
po nens urral oda [jö]ve egy KOZ MA nevezetü
Kováts Mes ter ki[nek] azt mondgya Mlgs Ur! né -
mely Za bo la i ak m[ikor] ide in dul tam meg
támadának és azt mond[ák] Mi ért mész oda,
egye bütt nem kapsz te Ke nye ret, ez el men vén,
azon ban hát is mét jõ be két Csiki csép lõ, és ezek
is mondgyák nagy sá gos uram, a be széd szerént
nem ma ra dunk itt csé pel ni az Ud var ban. Kér di a
Mlgs Ex po nens ur, mi ért nem? Azért, hogy a’
Mlgod Udvarátol jollehet mü még nem tudgyuk,
a’ Za bo la i ak na gyon le untatának. A fen nebb is
meg ne ve zett Kováts és csép lõk el me ne te le után
azt mondgya a Mlgs Ex po nens ur. Én nem tu dom
mit tsináljak ezek kel a Zabolaiakkal, már hoz -
zám se Mes ter em ber, se csép lõk nem jö het nek,
mi vel azo kat a Za bo la i ak az én hoz zám valo jö -
vés rõl leuntattyák, ugy járék a mi na pá ban is há -
rom rend bé li Csiki csép lõk kel, s fe lek, hogy a’
mi ke vés ga bo nám va gyon el ége tik”. 59
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RReevvoollttaa ddiinn 11880022 aa iioobbaaggiilloorr ººii
jjeelleerriilloorr ddiinn ZZããbbaallaa ººii SSuurrcceeaa
((jjuudd.. CCoovvaassnnaa))
(Rezumat)

Lucrarea prezintã materiale de arhivã cer -
ce tate în Arhivele Naþionale - Direcþia jud. Co vas -
na, referitoare la revolta din 1802 a iobagi lor, je -
lerilor ºi slugilor de la Zãbala ºi Surcea (sate din
ac tualul judeþ Covasna). Conflictul din 1802 din-
tre moºierul din Zãbala, Far kas SZÉP LA KI P.
HOR VÁTH ºi localnici s-a putut rezolva numai
cu ajutorul celor  trei companii de grãniceri, che-
mate în ajutor, moºierii atacaþi fiind salva þi de
acestea din urmã. O par te a participanþilor la
revoltã a fugit în Moldova din faþa represiunilor.

TThhee UUpprriissiinngg ooff tthhee SSeerrffss aanndd
SSeerrvvaannttss ffrroomm ZZaabboollaa aanndd
SSzzöörrccssee ((ZZããbbaallaa,, SSuurrcceeaa,,
CCoovvaassnnaa CCoouunnttyy)) iinn 11880022
(Abstract)

The paper attempts to present a material
drawn out from the archives referring to the
uprising of the serfs and servants from Zabola
and Szörcse. The conflict between the landowner
Farkas SZÉPLAKI P. HORVÁTH and the peo-
ple working an his domain rose to such a degree
that the serfs could be scattered away only by the
soldiers belonging to the frontier guard in order
to save the landowners. Part of the people
involved in the uprising ran away to Moldavia.
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beleértve az idézetbelieket is, kötetszerkesztési
szempontok kérték. AA sszzeerrkk mmeeggjj..]
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1. ábra A zabolai BASA-kúria az események idején még „lakályos és ékes” volt (GREGUSS János

rajza, in: ORBÁN Balázs, A Székelyföld leirása ..., III., 1869). Reneszánsz faragott bejárati kövei ma
a Székely Nemzeti Múzeumban tekinthetõek meg.


